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ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

21 березня 2019 рік 

 

9.00-10.00 реєстрація учасників  (2 корпус, 2 поверх)  

10.00-13.30 пленарне засідання (зала 2602)  

13.30-14.30 перерва на обід  (їдальня університету, буфети) 

14.30-16.30 секційні засідання  (ауд. 1108, ауд. 1105) 

16.30-17.00 підведення підсумків, закриття конференції  

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Доповідь на пленарному засіданні – 10 хв. 

Доповідь на секційному засіданні – 5 – 10 хв. 

Дискусія – 5 хв. 



ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  

Відкриття конференції. Вітальне слово:  

 
КАЛЕТНІК Григорій Миколайович – доктор економічних 

наук, професор, академік НААНУ, президент Всеукраїнського 

науково-навчального консорціуму  

МАЗУР Віктор Анатолійович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент, ректор Вінницького 

національного аграрного університету  

ГОНЧАРУК Інна Вікторівна – кандидат економічних наук, 

доцент, проректор з наукової, інноваційної та міжнародної 

діяльності Вінницького національного аграрного університету 

САЛЬКОВА Ірина Юріївна – кандидат економічних наук, 

доцент, декан факультету економіки та підприємництва 

Вінницького національного аграрного університету 

Доповіді на пленарному засіданні: 

 

10.10-

10.20 

Сільський зелений туризм як напрям розвитку 

сільських територій 

СТАВСЬКА Юлія Вацлавівна, кандидат економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 

ВНАУ 

10.20-

10.30 

Туристичний потенціал Винницької області   

КУЛЯВЕЦЬ Вега Габдрахимівна, заступник директора 

Департаменту міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької обласної державної 

адміністрації 

10.30-

10.40 

Інтерактивна консалтингова система для зеленого 

туризму 

КАЛЬНА-ДУБІНЮК Тетяна Прокопівна, доктор 

економічних наук, професор, професор кафедри аграрного 

консалтингу і туризму Національного університету 

біоресурсів та природокористування України, м. Київ. 



10.40-

10.50 

Якісна професійна підготовка, як передумова розвитку 

туристичної галузі 

ПАРФАНОВИЧ Іванна Іванівна, доктор педагогічних 

наук, професор кафедри соціальної педагогіки і соціальної 

роботи Тернопільського національного педагогічного 

університету  

10.50-

11.00 

Особливості сертифікації та категоризації в сфері 

сільського зеленого туризму 

ГОЛОВНЯ Олена Михайлівна, доктор економічних 

наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньо-

економічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 

туризму ВНАУ 

11.00-

11.05 

Особливості розвитку сільського зеленого туризму в 

Хмельницькій області 

ЙОХНА Микола Антонович, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри менеджменту, 

адміністрування та готельно-ресторанної справи 

Хмельницького національного університету 

11.05-

11.15 

Туристичні освітні ініціативи майбутнього: 

трансформаційні можливості для України 

МІЛІНЧУК Ольга Володимирівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту і 

туризму Житомирського державного технологічного 

університету 

11.15-

11.20 

Стратегія розвитку сільського зеленого туризму в 

Рівненській області 

КОРОТУН Сергій Ігорович, кандидат географічних 

наук, доцент, завідувач кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Національного університету 

водного господарства та природокористування, м. Рівне 

11.20-

11.30 

Специфіка чартерних та регулярних авіаперевезень. 

Лоукости.  

ЗАМРІЙ Віктор Вікторович, директор мережі 

туристичних агенцій «Анекс-тур» 

11.30-

11.40 
Соціокультурний потенціал туристичної діяльності 

ІВАЩЕНКО Анна Володимирівна, кандидат 



економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної 

справи та туризму ВНАУ 

11.40-

11.50 

Аналіз тенденцій зайнятості осіб з обмеженими 

можливостями: польський та вітчизняний досвід 

ДРУЖИНІНА Вікторія Валеріївна, доктор 

економічних наук, доцент, професор кафедри туризму 

Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського 

11.50-

12.00 

Сільський туризм, як різновид підприємницької 

діяльності в сільській місцевості 

ТРЕГУБОВ Олександр Сергійович, кандидат 

економічних наук, доцент, завідувач кафедри 

підприємництва, корпоративної та просторової 

економіки Донецького національного університету імені 

Василя Стуса, м. Вінниця 

12.00-

12.10 

Greenways як фактор розвитку туризму в Україні (на 

прикладі р. Дністер) 

МОСКВІЧОВА Олена Сергіївна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

Вінницького фінансово-економічного університету 

12.10-

12.20 

Туристично-рекреаційний потенціал НПП 

«Кармелюкове Поділля» 

СТОРОЖЕНКО Людмила Іванівна, начальник 

відділу екологічно-освітньої роботи та рекреаційного 

благоустрою, НПП «Кармелюкове Поділля», смт. 

Чечельник, Вінницька область 

12.20-

12.30 

Внутрішні інвестиційні ресурси зеленого туризму  

ПРИЛУЦЬКИЙ Анатолій Михайлович, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування ВНАУ 

12.30-

12.40 

Розвиток подієвого туризму в регіоні  

КЛОЧКОВСЬКА Вікторія Олександрівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри підприємництва, 

корпоративної та просторової економіки Донецького 

національного університету імені Василя Стуса, м. 



 

 

 

 

 

 

Вінниця 

12.40-

12.50 

Перспективи та розвиток сільського зеленого 

туризму у Вінницькій області 

БУРЛАКА Неля Іванівна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки ВНАУ 

12.50-

13.00 

Можливості розширення туристичних потоків з 

Польщі з урахуванням етнокультурних зв’язків з 

Вінницьким регіоном  

ХОМ’ЯКІВСЬКИЙ Юрій Людвигович, старший 

викладач кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ 

13.00-

13.10 

Цифровізація туризму: тренди, інструменти, 

перспективи 

КОВАЛЕНКО Олена Олексіївна, кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення 

Вінницького національного технічного університету 

13.10-

13.20 

Особливості діяльності та рівень привабливості 

агротуристичного підприємства 

ДЮК Анна Андріївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри економіки ВНАУ 

13.20-

13.30 

Інформаційне забезпечення розвитку зеленого 

туризму 

ПІДГУРСЬКИЙ Олександр Ігорович, кандидат 

технічних наук, доцент кафедри моделювання та 

інформаційних технологій в економіці ВНАУ 

13.30-

13.40 

Роль організацій громадського суспільства у 

просуванні туристичного та соціального 

підприємництва у сільських громадах 

ГЕРАЩЕНКО Ярослав Ігорович, керівник ГО «Центр 

розвитку Пангея Ультіма» 



СЕКЦІЯ 1 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

(ауд. 1105) 

 

Керівник секції: Головня Олена Михайлівна, доктор 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи 

та туризму Вінницького національного аграрного університету 

 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ, ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 

Мазур Серій Анатолійович, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ 

«ОСОБЛИВОСТІ СТРАХУВАННЯ В СФЕРІ 

ТУРИЗМУ» 

Марценюк-Розарьонова Олена Василівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи 

та страхування ВНАУ 

«ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ САЙТУ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ УСПІШНОГО 

РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Смілянець Олена Геннадіївна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ 

«СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Киш Людмила Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в 

економіці ВНАУ 

«ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

ПОДІЛЛЯ» 



Атаман Людмила Василівна, кандидат географічних 

наук, викладач Вінницького торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного 

університету 

«РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ» 

Хрипко Тетяна Єлисеївна, асистент кафедри математики, 

фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

«ЕКОНОМІЧНА АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ: ДОСВІД ЄВРОПИ» 

Островський Анатолій Йосипович, асистент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

«СІЛЬСЬКИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК НАПРЯМ 

ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ВІННИЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ» 

Павленко Ольга Сергіївна, магістр факультету економіки 

та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: д.е.н., доцент Головня О.М.) 

«СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ У ЗЕЛЕНОМУ 

ТУРИЗМІ» 

Пахалюк Леся Валентинівна, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: к.е.н., доцент Прилуцький А.М.) 

«РОЛЬ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ» 

Зелінський Денис Валерійович, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

 (науковий керівник: д.е.н., професор Левицька І.В.) 

«МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ 

УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ» 

Самоєнко Вікторія Віталіївна, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

 (науковий керівник: к.е.н., доцент Хаєцька О.П.) 



 «УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМ КАПІТАЛОМ 

ПІДПРИЄМСТВА» 

Пустовий Сергій Миколайович, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: д.е.н., доцент Польова О.Л.) 

 

 

 

СЕКЦІЯ 2.  

ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ПІДТРИМКИ 

СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

(ауд. 1105 ) 

 

Керівник секції: Ставська Юлія Вацлавівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи 

та туризму Вінницького національного аграрного університету 

 

 «ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ФІНАНСОВОЇ 

ПІДТРИМКИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Польова Олена Леонідівна, доктор економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

ВНАУ 

«НАПРЯМКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ В 

КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ» 

Михальчишина Лариса Гаврилівна, кандидат 

економічних наук, доцент кафедри глобальної економіки 

Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ 

«ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ЗЕЛЕНИМ 

ТУРИЗМОМ» 

Руда Оксана Леонтіївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

ВНАУ 



«АДАПТАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ДО КРАЩИХ 

СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ» 

Пип’як Микола Іванович, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри права ВНАУ 

«АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА У ЗЕЛЕНОМУ 

ТУРИЗМІ» 

Дзісь Віктор Григорович, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних технологій 

ВНАУ 

«ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ» 

Дячинська Олена Миколаївна, асистент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

 «ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ ВІННИЧЧИНИ» 

Лебідь Олександр Васильович, асистент кафедри 

економічної кібернетики ВНАУ 

«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 

Білоус В’ячеслав Віталійович, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

 (науковий керівник: к.е.н., доцент Ставська Ю.В.) 

 «ПОДОЛАННЯ ІНСТИТУЦІЙНИХ ПЕРЕШКОД 

РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Барладин Інна Дмитрівна, магістр факультету 

менеджменту та права 

 (науковий керівник к.е.н., доцент Ставська Ю.В.) 

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ» 

Кузьменок Ірина Андріївна, магістр факультету 

менеджменту та права 



 (науковий керівник: к.е.н., доцент Ставська Ю.В.) 

«ІНСТИТУЦІЙНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО 

РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 

Маркітан Юлія Валеріївна, магістр факультету 

менеджменту та права 

 (науковий керівник: к.е.н., доцент Ставська Ю.В.) 

 «ЗЕЛЕНИЙ ТУРИЗМ ЯК ФАКТОР 

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ» 

Мицик Вікторія Олександрівна, магістр факультету 

менеджменту та права 

 (науковий керівник: к.е.н., доцент Ставська Ю.В.) 

«СУЧАСНІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ» 

Пшеничникова Наталія Андріївна, магістр факультету 

менеджменту та права 

 (науковий керівник: к.е.н., доцент Ставська Ю.В.) 

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ТА ІНСТИ-

ТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Хрипко Оксана Вікторівна, магістр факультету 

менеджменту та права 

 (науковий керівник: к.е.н., доцент Ставська Ю.В.) 

«ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАХОДИ ЗАБЕЗПЕ-

ЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ» 

Шпак Катерина Ігорівна, магістр факультету 

менеджменту та права 

 (науковий керівник: к.е.н., доцент Ставська Ю.В.) 

«ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Кожухар Роман Сергійович, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

 (науковий керівник: д.е.н., доцент Польова О.Л.) 



СЕКЦІЯ 3.  

НАУКОВО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ СПРИЯННЯ 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

(ауд. 1108 ) 

 

Керівник секції: Табенська Оксана Ігорівна, кандидат 

економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи 

та туризму Вінницького національного аграрного університету 

 

«ОСОБЛИВОСТІ КРЕДИТУВАННЯ МОЛОДІЖНОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 

Джеджула Олена Михайлівна, доктор педагогічних наук, 

професор, завідувач кафедри математики, фізики та 

комп’ютерних технологій ВНАУ  

«СВІТОГЛЯДНО-ОСВІТНІ ТА КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ 

АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З «ТУРИЗМУ» В 

ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ КУРСУ «ФІЛОСОФІЇ» 

Яровий Анатолій Михайлович,  кандидат філософських 

наук, доцент кафедри історії України та філософії ВНАУ 

«ІСТОРИЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО ВАЖЛИВИЙ 

ПРЕДМЕТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  ТУРИСТИЧНОЇ 

ГАЛУЗІ» 

Мазило Ігор Васильович, кандидат історичних наук, 

доцент кафедри історії України та філософії ВНАУ 

«АГРОЛОГІСТИКА ЯК СКЛАДОВА ПІДВИЩЕННЯ 

СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Потапова Надія Анатоліївна, кандидат економічних наук, 

доцент кафедри моделювання  та інформаційних технологій в 

економіці  ВНАУ  

«СУЧАСНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  ТУРИЗМУ НА 

ВІННИЧЧИНІ» 

Табенська Оксана Ігорівна, кандидат економічних наук, 

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ 



«МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ  

ТУРИЗМУ» 

Чорний  Олег Віталійович, кандидат філософських наук, 

асистент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ 

«РОЛЬ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ У ПРОФЕСІЙНІЙ 

ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ» 

Новицька Людмила Іванівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ  

«УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ  МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ» 

Левчук Олена Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій ВНАУ  

«СВІТОВА ПРАКТИКА РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 

Мартиненко Ольга Анатоліївна, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: к.е.н., доцент  Руда О.Л. ) 

 

 

СЕКЦІЯ 4.  

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ 

(ауд. 1108) 

 

Керівник секції: Іващенко Анна Володимирівна, 

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи 

та туризму Вінницького національного аграрного університету 

 

«ОСОБЛИВОСТІ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ У 

ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ» 



Юр’єв Володимир Іванович, кандидат історичних наук, 

старший викладач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму ВНАУ 

«РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Британська Наталія Натанівна, старший викладач 

кафедри фінансів, оподаткування та торговельного 

підприємництва Вінницького інституту конструювання одягу і 

підприємництва 

«СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 

ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ» 

Ніколайчук Володимир Якович, асистент кафедри 

математики, фізики та комп’ютерних технологій ВНАУ 

 «СМАРТ-ТЕХНОЛОГІЇ В РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 

ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ» 

Зелінська Оксана Владиславівна, кандидат технічних 

наук, доцент кафедри моделювання та інформаційних 

технологій в економіці ВНАУ 

«ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ВЕЛИКИХ ДАНИХ В 

СІЛЬСЬКОМУ ТУРИЗМІ» 

Волонтир Людмила Олексіївна, кандидат технічних наук, 

доцент кафедри моделювання та інформаційних технологій в 

економіці ВНАУ 

 «СТАН ЕКСПОРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АПК УКРАЇНИ» 

Процик Наталя Олександрівна, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: к.е.н., доцент Салькова І.Ю.) 

«ФОРМИ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ 

ІНТЕГРАЦІЇ» 

Остапчук Олександр Сергійович, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: к.е.н., доцент Салькова І.Ю.) 

«УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ ТУРИСТИЧНИХ 



ПІДПРИЄМСТВ» 

Червань Олеся Геннадіївна, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: к.е.н., доцент Прилуцький А.М.) 

 «УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ ПІДПРИЄМ-

СТВА ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ» 

Герасимчук Василь Григорович, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: к.е.н., доцент Прилуцький А.М.) 

 «БІЗНЕС-НЕТВОРКІНГ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ» 

Стовбатько Тетяна Олександрівна, магістр факультету 

економіки та підприємництва ВНАУ 

(науковий керівник: д.е.н., професор Прямухіна Н.В.) 

 





Шановні учасники науково-практичної конференції !!! 

 

Експерти Всесвітньої Туристичної Організації сходяться на думці, що 

сільський туризм — складна багатоаспектна діяльність, що включає у себе пішохідні 

прогулянки, гірські походи та альпінізм, оздоровчі подорожі, полювання і рибальство 

та інші спеціалізовані форми туризму в сільській місцевості.     

Сільський зелений туризм — це відпочинково-пізнавальний вид туризму, 

зосереджений на сільських територіях, який передбачає заняття різними формами 

активної і більшою мірою пасивної рекреації, без заподіяння шкоди природному 

навколишньому середовищу, і не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь 

задовольняти їх потреби.     

За останній час туризм у сільській місцевості стає популярним в Україні, 

Білорусі, країнах Балтії. У Литві приблизно 1000 садиб, що надають послуги 

сільського туризму, в Латвії – близько 300 аналогічних сільських будинків, у Польщі 

– близько 15 000 господарств, що займаються сільським туризмом. На хуторах Латвії 

та Литви сьогодні відпочиває одна п’ята частина туристів, які приїжджають у ці 

країни. 

Сьогодні урбанізація прямує семимильними кроками, і на сучасній мапі 

налічується вже 144 країни, де городяни становлять більше половини мешканців. 

Наприклад, у Бельгії містян 97,8%, в Ісландії — 94%, Японії — 93%, Ізраїлі — 92%, 

Аргентині — 91, Данії — 87%, Швеції — 85%, Канаді та США — близько 81,5%. 

Україна посідає 89 місце з пропорцією 69,5:30,5%. В таких умовах зростає потреба 

відпочинку в селі, зростає актуальність такої форми туризму як сільський зелений 

туризм. 

Умови поселення і проживання великою мірою позначається на якості 

відпочинку. Істотними є чинники, які доводять цю якість до єдиної норми і засад 

обслуговування клієнтів, інформують туристів про рівень і якість пропозиції. Тому 

надзвичайно важливим інструментом оцінки якості є сертифікація і категоризація 

агротуристичних об’єктів і сільського туризму.  

Стадартизацію, сертифікацію та категоризацію ми відносимо до функцій 

управління розвитком в сфері сільського зеленого туризму/ 

Стандартизація - розробка та встановлення комплексу обов’язкових правил, 

вимог, норм ведення бізнесу у сфері сільського зеленого туризму. 

Сертифікація - визначення, перевірка й документальне підтвердження об’єкта 

сертифікації сільського зеленого туризму встановленим вимогам. 

Категоризація - присвоєння певної категорії для суб’єктів підприємництва у 

сфері сільського зеленого туризму. 

Сертифікатом засвідчують наявність якого-небудь факту. Термін 

«сертифікація» вперше було сформульовано Комітетом з питань сертифікації 

Міжнародної організації з стандартизації.  

У відповідності до цього документу сертифікація визначається як дія з 

підтвердження того, що виріб або послуга відповідає певним стандартам або іншим 

нормативним документам. Це визначення покладено в основу поняття сертифікації, 



прийнятого сьогодні в Україні  – це процедура підтвердження відповідності, за 

допомогою якої третя, незалежна від виробника і споживача, сторона дає письмову 

гарантію, що продукція, процес чи послуга відповідають заданим вимогам.  

Сертифікація може бути обовязковою та добровільною. 

Добровільна сертифікація проводиться з ініціативи юридичних і фізичних осіб 

на договірних умовах між заявником і органом з сертифікації.  

В сільському  зеленому туризмі обєктами сертифікації є туристичні послуги і 

процеси надання цих послуг. 

У сільському туризмі інформація щодо категорії садиби є важливою, 

насамперед для безпосередніх споживачів послуг та посередників (туроператорів та 

турагентів і т. п.), оскільки дозволяє не тільки чітко уявити асортимент та якість 

надаваних послуг гостинної садиби, але і порівняти послуги різних закладів, які 

подано на вибір.  

Власники сільських садиб, які пройшли процедуру категоризації, надають той 

перелік послуг і забезпечують ті умови комфорту проживання, які є чітко 

зрозумілими не тільки внутрішнім туристам, але й іноземним. Що, в свою чергу, 

забезпечує зменшення витрат на просування цих садиб на ринок при одночасному 

збільшенні кількості відпочиваючих у них. 

В Україні ініціатором поширення ідей розвитку сільського туризму Спілка 

сприяння розвитку сільського зеленого туризму (Слайд 9). Кількість дійсних 

членів ГО "Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні"  сьогодні об’єднує близько 350 власників сільських садиб, експертів з 

питань зеленого туризму, викладачів, волонтерів тощо. 

У 2008 році Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні 

було затверджено Програму добровільної категоризації у сфері сільського зеленого 

туризму «Українська гостинна садиба», яка розроблена на підставі законів України 

«Про туризм», «Про захист прав споживачів», міждержавних стандартів на 

туристично-екскурсійне обслуговування та аналогічних стандартів країн-членів 

Європейської федерації сільського та фермерського туризму EUROGITES (Австрії, 

Ірландії, Німеччини, Польщі, Угорщини, Швеції, Швейцарії, Чехії).  

Спілка сприяння розвитку сільського зеленого туризму є також автором і 

власником програми екомаркування «Зелена садиба».  

Екологічна сертифікація за програмою «ЗЕЛЕНА САДИБА» є повністю доб-

ровільною. Вона також є незалежною від сертифікації якості розміщення, адже 

свідчить лише про екологічно сприятливий спосіб ведення господарства. Часом 

підвищення комфортності розміщення може навіть суперечити екологічним 

вимогам, зокрема з приводу економії електроенергії та води, або застосування 

засобів побутової хімії. 

В Спілці працює 21 експерт, які мають посвідчення та фахово підготовлені. 

Для проведення сертифікації до садиби виїжджає експерт, який перевіряє 

відповідність садиби сертифікованим вимогам. Зібрана інспектором інформація 

передається комісії, призначеної спілкою, яка виносить остаточне рішення про 

надання знаку та сертифікату. 



Знак «Українська гостинна садиба» включає графічний символ української 

хатинки, під якою розміщено одна, дві або три квітки в залежності від категорії 

садиби.  

Знак "Українська гостинна садиба" надається агротуристичним господарствам, 

які відповідають одинадцятьом розділам вимог. 

Знак «Українська гостинна садиба» дає право сільському господарю 

повідомляти про відповідну якість житлових умов та рівень послуг у засобах реклами 

та інформації, встановлювати плату, адекватну до його категорії тощо, надається на 

термін три роки, що засвідчується відповідним сертифікатом. Цей знак може 

використовуватися як маркетинговий інструмент у зростанні популярності садиби.  

Сьогодні, в Вінницькій області послуги сільського зеленого туризму надають 

близько 30 сільських садиб, які пропонують комфортне проживання, сімейний 

відпочинок, народну традиційну кухню, екологічно чисті продукти харчування, 

цікаве дозвілля. Серед них варто виділити садибу «Калиновий цвіт» Барського 

району з базовою категоризацією та «Березино» - 3 рівень категоризації. Які є 

учасниками Спілки. 

Якість послуг розміщення для пересічного споживача у сільському зеленому 

туризмі невіддільна від екологічних факторів, адже тільки українське село на даний 

час здатне забезпечити мешканцям міст, які є основною цільовою групою 

споживачів туристичних послуг на сільських територіях України, екологічно 

безпечний відпочинок. Екологічна складова якості послуг сільського туризму є 

надзвичайно важливою, адже в уяві більшості потенційних споживачів відпочинок 

на селі асоціюється з відпочинком на природі і передбачає чисте та привабливе 

довкілля, екологічно чисті продукти, екологічно-орієнтовані види відпочинку. 

 

 

Доповідь закінчено! Дякую за увагу! 


